
Premis Cambra 2003 

 

Guanyadors edició 2003 
 
SIMOFIL, SL de Terrassa 
Premi Cambra a la Internacionalització 2003 
Dedicada al disseny i l’estampació de teixits adreçats especialment a la moda infantil, 
guardonada per l’esforç realitzat en la iniciació en l’activitat exportadora i el ràpid procés 
de penetració en mercats alternatius, així com l’increment de quota de mercat en 
determinats països i mercats en un sector immergit en una forta competència. 
 
 
QUIMIBEL, SL de Terrassa 
Premi Cambra a la Internacionalització 2003 
Dedicada a la fabricació i la comercialització de productes de cosmètica per al tractament 
del cos, guardonada per l’èxit en la penetració  i  el desenvolupament d’accions de 
cooperació empresarial en mercats  difícils i altament competitius. 
 
 
 
GRUPO IMCADISA/IMC, SA de Terrassa 
Premi Cambra a la Innovació 2003 
Dedicada a la comercialització, el disseny i el desenvolupament de joguines, guardonada 
pel disseny i el desenvolupament de productes propis  en el marc d’una acurada i constant 
política d’investigació i desenvolupament, i l’evolució d’una política de comercialització de 
producte a una política de desenvolupament i disseny propis. 
 
 
BERALMAR TECNOLÒGIC de Terrassa 
Premi Cambra a la Innovació 2003 
Dedicada a la fabricació de maquinària i enginyeria per a la indústria ceràmica estructural 
(teules i maons), guardonada pel desenvolupament d’un nou sistema de combustió 
utilitzant  biogàs obtingut a partir residus urbans. 
 
 
CIRCUITOS IMPRESOS PROFESIONALES-CIPSA de Rubí 
Premi Cambra al Medi Ambient 2003 
Dedicada a la fabricació de circuits impresos per a l’electrònica professional, guardonada 
per l’aplicació d’un pla estratègic mediambiental en els seus processos interns que permet 
la millora constant en la reducció de consums energètics, la gestió de residus i la seva 
reducció i, fins i tot, l’anul·lació de contaminants en els seus processos productius. 
 
 
 
FONT GRAU, SL de Terrassa 
Premi Cambra al Medi Ambient 2003 
Dedicada a l’admissió i descontaminació de vehicles fora d’ús, l’admissió i destrucció de 
màquines recreatives, l’admissió i transferència de frigorífics i la compra-venda de ferralla 
i metalls, guardonada per la implantació d’un sistema estàtic i automàtic de 
descontaminació de vehicles fora d’ús que permet reduir el risc de vessaments accidentals, 
millora el procés de recollida selectiva i l’eficiència en el procés de descontaminació reduint 
el risc ambiental. 
 
 
 
ART JACQUARD de Terrassa 
Premi Cambra al Comerç 2003 
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Establiment comercial dedicat a emmarcar quadres, guardonat per la seva capacitat de 
combinar tècnica, oferta, estil propi de producció i volum de negoci en un sector altament 
competitiu. 
 
 
 
GANIVETERIA RIUS, SL de Terrassa 
Premi Cambra al Comerç 2003 
Establiment comercial dedicat a la venda i reparació de tota classe d’eines de tall, tant 
professionals com domèstiques, guardonada pel desenvolupament d’una activitat altament 
especialitzada i artesana i la seva contribució a la fundació d’una central de compres 
integrada exclusivament per ganiveters que actualment té un àmbit estatal. 
 
 
 
ESTAMP, SA de Terrassa 
Premi Cambra a la Formació Empresarial 2003 
Dedicada a l’estampació metàl·lica, guardonada pel desenvolupament d’un pla de formació 
amb una metodologia molt estructurada clarament orientada a la detecció de necessitats i 
amb un sistema de participació del total dels treballadors de l’empresa. 
 
 
 
KERN PHARMA, SL de Terrassa 
Premi Cambra a la Formació Empresarial 2003 
Dedicada a la fabricació d’especialitats farmacèutiques, guardonada pel desenvolupament 
d’un pla de formació estructurat i clarament orientat a assolir els objectius definits en el 
pla estratègic de l’empresa. 
 
 
 
RUNNING VALLÈS de Sant Cugat del Vallès 
Premi Cambra als Nous Emprenedors 2003 
Establiment comercial de l’àmbit de l’esport de caire molt especialitzat en la pràctica de 
l’atletisme en general i, més concretament, del corredor de fons, guardonat per 
l’especialització de l’establiment i l’orientació del negoci com a centre d’assessorament 
tècnic de la pràctica esportiva especialitzada. 
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